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Zápis a usnesení 
z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 

konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 
 
Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. 

Zastupitelstvo je usnášení schopné. 

Veřejné zasedání řídil starosta obce pan Michal Skýba. 

 

Program: 
1. Zahájení ( volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu) 

 2. Schválení programu 

3. Ústní zprávy starosty 

4. Zprávy výborů a komisí 

5. Revokace části usnesení č. 317/02/13 – funkce uvolněného starosty 

6. Návrh na zrušení sociální komise 

7. Stanovení odměn zastupitelům 

8. Stanovení paušální částky na mobilní telefony pro starostu a místostarostku 

9. Rozpočtové opatření č. 2/2013 

         10. Rozpočtové opatření č. 3/2013 

11. Pronájem nebytového prostoru čp. 193/101 

            12. Pronájem pozemku – zahrada pč. 216 

13. Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku pč. 187  

14. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2012 a odpisový plán na rok 2013 

15. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2012 

16. Přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin 

17. Žádost o prodloužení finanční půjčky Mikroregionu Sokolov – východ 

18. Návrh na odpis pohledávky 

19. Aktualizace členů povodňové komise 

20. Různé 

 

 

 Starosta obce pan Michal Skýba zahájil v 16.00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce 

(dále jen ZO) a všechny přítomné přivítal.  

Ověřovatelé zápisu č. 14 p. Karel Král a p. Iveta Suchá zápis četli a podepsali. 

Starosta určil ověřovatele zápisu č. 15 p. Viktora Frimla a p. Zdenu Gebauerovou. Do 

návrhové komise navrhl p. Janu Maškovou a p. Vlastislava Beránka.  

Přijato bez připomínek. 

 

 Po té předložil program jednání a navrhl doplnit jej o body: 

- Rozpočtové opatření č. 16/2012 

- Žádost o prodej části pozemku pč. 456/1 a 455/1 

- Změna územního plánu č. 1 

- Zakládací smlouva o.p.s. 

- Smlouva o poskytnutí odborných, poradenských a energetických služeb na dodávky plynu 

- Žádost o přidělení bytu čp.75/3 a Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

- Stanovení hodnotící komise pro výběrová řízení 

- Oprava komunikace ul. Luční a Dlouhá. 

 

Starosta vyzval ZO, zda má další návrhy a připomínky. Nikdo se nepřihlásil a tak starosta 

nechal o návrhu hlasovat. 
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340/03/13 

ZO schvaluje program jednání s tím, že znění bodu č. 13 se mění na Záměr pronájmu 

části pozemku pč. 187 a program bude doplněn o následující body: 

- Rozpočtové opatření č. 16/2012 

- Žádost o prodej části pozemku pč. 456/1 a 455/1 

- Změna územního plánu č. 1 

- Zakládací smlouva o.p.s. 

- Smlouva o poskytnutí odborných, poradenských a energetických služeb na dodávky    

  plynu 

- Žádost o přidělení bytu čp.75/3 a Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

- Stanovení hodnotící komise pro výběrová řízení 

- Oprava komunikace ul. Luční a Dlouhá 

pro:  9       proti: -          zdržel se: - 

 

 Starosta seznámil ZO s aktuálním dění v obci. 

 

Ústní zprávy starosty obce: 

- návrh na uspořádání varhanního koncertu v kostele sv. Kunhuty,  

- Poříčská pouť, 

- oprava komunikace v ulici Luční a Dlouhá, podána žádost na dotaci od Karlovarského kraje, 

- rekonstrukce půdních prostor v ZŠ, 

- změna na postu velitele SDH – odvolání Jana Demetera, jmenování nového velitele pana   

  Miroslava Žáčka, 

- vyjednání nové ceny plynu, 

- zápis do kroniky za rok 2011 a 2012. 

 

341/03/13 

ZO bere na vědomí ústní zprávy starosty obce. 

pro:  9       proti: -          zdržel se: - 

 

 Zprávy výborů a komisí: 

Finanční výbor: Zprávu přednesla p. Suchá a sdělila výsledek inventarizace majetku obce 

k 31.12.2012. Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 16/2012 a 2/2013 – bere na 

vědomí. Dále projednal rozpočtové opatření č. 3/2013 a doporučuje ZO ke schválení. 

 

Kontrolní výbor: Zprávu přednesl pan Beránek. Kontrolní výbor provedl kontrolu 

hospodaření SDH a neshledal žádné závady a nedostatky. 

 

Bytová komise: Zprávu přednesl pan Kováč. Bytová komise na svém jednání 25.3.2013 

projednala přidělení bytů Na Sídlišti 193/13 a 193/19, žádost o výměnu bytu a žádost o 

přidělení bytu čp. 75/3 a jeho následný prodej. 

 

Zápisy z jednání finančního výboru, kontrolního výboru a bytové komise jsou přílohou 

zápisu. 

 

342/03/13 

ZO bere na vědomí zprávy výborů a komisí. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 
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 Starosta požádal ZO o změnu termínu jeho uvolnění jako člena ZO na výkon funkce starosty 

od 1.3.2013. 

  

343/03/13 

ZO revokuje část usnesení č. 317/02/13 o výkonu funkce starosty jako uvolněného člena 

ZO ve znění „schvaluje, že od 11.3.2013 bude tuto funkci vykonávat jako uvolněný člen 

zastupitelstva obce“. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

344/03/13 

ZO schvaluje, aby pan Michal Skýba vykonával funkci starosty jako uvolněný člen 

zastupitelstva obce od 1.3.2013. 

pro: 9        proti: -           zdržel se: - 

 

 Starosta předložil návrh na zrušení sociální komise s odůvodněním, že obecní úřad nemá 

sociální odbor a případné sociální problémy přísluší k šetření Městskému úřadu v Sokolově. 

ZO nemělo k návrhu žádné připomínky. 

 

345/03/13 

ZO ruší sociální komisi v obci Královské Poříčí. 

pro:  9       proti:  -         zdržel se: - 

 

 ZO projednalo schválení odměn zastupitelům a příspěvek na mobilní telefony pro starostu a 

místostarostu. 

 

346/03/13 

ZO schvaluje odměny zastupitelům s účinností od 13.2.2013 dle přílohy, která je 

nedílnou součástí zápisu a bude podepsána starostou, místostarostou a ověřovateli 

zápisu. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

347/03/13 

ZO schvaluje měsíční paušální částky na telefon pro starostu 1070,- Kč a pro 

místostarostku 550,- Kč. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

 ZO projednalo rozpočtová opatření obce. Žádné dotazy a připomínky nebyli. 

 

348/03/13 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2013. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

349/03/13 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013. 

pro:  9       proti: -          zdržel se: - 

 

 ZO projednalo pronájem nebytového prostoru Na Sídlišti 193/101. Na zveřejněnou nabídku 

se přihlásil pouze jediný zájemce, který zde chce zřídit nehtové studio. 
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350/03/13 

ZO schvaluje pronájem nebytového prostoru na adrese Na Sídlišti 193/101, o velikosti    

29,32 m2  jedinému zájemci, paní Pavlíně Kočové, trvale bytem Lázeňská 170, 357 41 

Královské Poříčí, za stanovené základní nájemné 45,- Kč za 1 m2. 

pro:  9       proti: -           zdržel se: - 

 

 ZO projednalo pronájem části pozemku pč. 216 – zahrada po panu Vackovi, na který se 

přihlásili dva zájemci. ZO schválilo pronájem panu Petru Lochnerovi. 

 

351/03/13 

ZO schvaluje pronájem zahrady, části pozemku pč. 216 o výměře 110 m2, panu Petru 

Lochnerovi, bytem Dlouhá 75, 357 41 Královské Poříčí. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

 ZO projednalo žádost PNS Grosso, s.r.o. o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek pod 

novinovým stánkem. Jelikož smlouva o pronájmu byla do 31.12.2012, ZO rozhodlo o 

vyhlášení záměru pronájmu pozemku 

 

352/03/13 

ZO vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku pč. 187 o výměře 15,12 m2, v k.ú. 

Královské Poříčí. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

 ZO projednalo návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2012. 

 

353/03/13 

ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ za rok 2012 ve výši 287,79 Kč a souhlasí 

s převedením této částky do rezervního fondu. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

ZO projednalo návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2012. 

 

354/03/13 

ZO schvaluje hospodářský výsledek MŠ za rok 2012 ve výši 2.359,58 Kč a souhlasí 

s převedením této částky do rezervního fondu. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

ZO projednalo opětovnou žádost ředitelky MŠ na přerušení provozu MŠ v době letních 

prázdnin na dobu 6 týdnů. ZO na minulém zasedání schválilo přerušení provozu MŠ na 4 

týdny a pověřilo ředitelku MŠ o zjištění zájmu rodičů na zbývající období. Dle zjištěných 

skutečností ohledně požadavku rodičů na provoz MŠ o letních prázdninách ZO souhlasí 

s přerušením provozu na dobu 6 týdnů. 

 

355/03/13  

ZO revokuje usnesení č. 328/02/13 a schvaluje přerušení provozu mateřské školy v době 

letních prázdnin od 8.7. do 16.8.2013 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

Starosta předložil žádost Mikroregionu Sokolov-východ o prodloužení finanční výpůjčky 

z důvodu pozastavení proplácení dotací a doporučil ZO její schválení. 
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356/03/13 

ZO schvaluje prodloužení termínu finanční výpůjčky na částku 697.632,- Kč na již 

realizovaný projekt „ Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov – 

východ“ do 30.9.2013. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

Starosta předložil návrh na odpis pohledávky p. Potužníkové Jitky, která v loňském roce 

zemřela a dědické řízení bylo pravomocně ukončeno – bez majetku. 

 

357/03/13 

ZO schvaluje odpis pohledávky pro dlužníka: Potužníková Jitka ve výši 16.045,- Kč. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO návrh na nové složení povodňové komise z důvodu změny starosty a 

jmenování nového velitele SDH. Jiné návrhy a připomínky nebyli.  

 

358/03/13 

ZO schvaluje nové složení povodňové komise obce Královské Poříčí: 

předseda: Skýba Michal 

místopředseda: Stefan Ivan, Ing. 

zapisovatel: Skýbová Marcela 

členové: Žáček Miroslav, Tonhauzer Tomáš, Beránek Vlastislav, Mašková Jana,                     

               Král Karel DiS. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

Starosta informoval ZO o rozpočtové změně č. 16/2012. Vysvětlil zastupitelům body – oprava 

monitorů na statku Bernard a zhotovení střech. 

 

359/03/13 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2012. 

pro: 8         proti: -           zdržel se: 1 

 

ZO projednalo žádost paní Žáčkové o prodej pozemku, který využívají k zahrádkářským 

účelům. Na veřejném zasedání byl přítomen pan Žáček, který žádost odůvodnil tím, že na této 

parcele vybudovali zahradní domek a pozemek zvelebují. 

Starosta sdělil, že obec v této lokalitě pozemky prozatím prodávat nebude.  

 

360/03/13 

ZO neschvaluje žádost paní Romany Žáčkové o prodej části pozemku pč. 456/1 a části 

pozemku pč. 455/1. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

Starosta předložil žádost ing. Iva Frýdla na změnu využití pozemku pč. 333 pro výstavbu 

malé vodní elektrárny. V novém územním plánu není takové využití zapracováno. ZO 

souhlasí s touto změnou. 

 

361/03/13 

ZO schvaluje Změnu územního plánu č. 1 – změna využití pozemku na levém břehu 

řeky Ohře. 

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 
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Starosta předložil ZO Zakládací smlouvu Centra tradičních řemesel o.p.s., kde byly 

zapracovány personální změny v radách. 

 

362/03/13 

ZO schvaluje nové znění Zakládací smlouvy již dříve založené o.p.s. Centrum tradičních 

řemesel a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

pro: 8        proti: -          zdržel se: 1 

 

Starosta předložil návrh Smlouvy na zajištění služeb na dodávky plynu s firmou, která obci 

vyjedná nižší cenu plynu. 

 

363/03/13 

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí odborných, poradenských a energetických služeb 

na dodávky plynu s firmou ABRI, s.r.o., IČ 616 79 763 a ing. Jiřím Irglem IČ 49 189 182 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy.   

pro: 9        proti: -          zdržel se: - 

 

Bytová komise projednala žádost paní Jandejskové o přidělení bytu čp. 75/3 a budoucí prodej 

do osobního vlastnictví. Starosta tuto záležitost projednal s právním zástupcem obce a navrhl 

ZO této žádosti vyhovět za podmínky, že při podpisu nájemní smlouvy bude uzavřena 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde budou zakotveny všechny podmínky prodeje. Jiné 

návrhy a připomínky nebyli. 

 

364/03/13 

ZO schvaluje žádost paní Růženy Jandejskové o přidělení bytu v ulici Dlouhá čp. 75/3, 

Královské Poříčí s tím, že nájemní smlouva bude na dobu určitou a současně bude 

uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní s kupní cenou 7000,- Kč za 1 m2. 

pro: 9        proti: -           zdržel se: - 

 

Starosta navrhl zřídit hodnotící komisi na výběrová řízení, která budou v obci probíhat a 

navrhl členy: p. Štěpánovský, p. Beránek, p. Friml a p. Skýba. Vyzval zastupitele, zda mají 

jiné návrhy. Nikdo se nepřihlásil. 

 

365/03/13 

ZO zřizuje Hodnotící komisi pro výběrová řízení ve složení: Skýba Michal, Štěpánovský 

Vladislav, Beránek Vlastimil, Friml Viktor. 

pro: 9        proti:  -         zdržel se: - 
 

ZO projednalo opravu komunikace v ulici Luční a Dlouhá, která je naplánovaná na jaro/léto 

2013.  

 

 

366/03/13 

ZO schvaluje provedení opravy komunikace v ulici Luční a Dlouhá, ukládá hodnotící 

komisi vybrat provádějící firmu a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo 

s vybranou firmou.  

pro: 9        proti: -           zdržel se: - 
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Různé: 

Starosta informoval ZO o zkušebním provozu „užitkové vody“, který je naplánován na 

poslední týden v měsíci dubnu. 

 

 

Starosta ukončil veřejné zasedání v 17.25 hodin. 

 

 

Dle presenční listiny byli přítomni 2 občané. 

Zápis vyhotoven 3.4.2013 

Zapsala: Frimlová 

 

 

 

 

 

 

 

                 ……………………                                             …………………… 

                       Michal Skýba                                                      Jana Mašková 

                          starosta                                                              místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č. 15:               Friml Viktor…………………………….. 

 

 

 

 

                                        Gebauerová Zdena, Bc………………………………. 


